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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

FORMATIE

In het overzicht van de indeling van leerkrachten voor volgend schooljaar heeft u misschien
opgemerkt dat Mandy Easton (zij stond in groep 6-7) ontbreekt. Mandy is niet meegenomen in de
formatie voor volgend schooljaar omdat zij nog steeds ziek is.
Daarnaast beraamt Mandy zich op de volgende fase van haar carrière en is haar volgende stap op dit
moment nog onduidelijk.
LEZEN IN DE VAKANTIE

De vakantie staat voor de deur en alle biebboeken die via school zijn geleend, hebben
we weer ingeleverd. Maar.. goed nieuws! Ook in de vakantie kunnen we gewoon
doorlezen! Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bieb. Ook staat er
een leuke zomertas klaar in de bibliotheek. Deze is op te halen met de bon die van de week mee naar
huis gegeven is. We hebben nog een paar bonnen op school. Via de gratis app Vakantiebieb zijn ook
allemaal leuke titels digitaal te lezen en te luisteren tussen 1 juli en 1 september. Veel leesplezier!
ALGEMEEN NIEUWS
DANK JE WEL, SUZANNE!

Suzanne, de moeder van Mara uit groep 8, gaat ons na 12 jaar verlaten! Toen haar zoon Max bij ons
bij de kleuters startte, begon ze al vrij snel met helpen in de tuin. Onderhoud, vooral de moestuin,
maar ook de zogenoemde ateliers met groepjes leerlingen deed Suzanne met veel enthousiasme en
kunde. Nu gaan Mara én Suzanne van school! Vorige week heeft de tuinwerkgroep Suzanne verrast
met een heerlijke theetafel op het schoolplein. Met bloemen, taartjes, herinneringen, een prachtig
aangeklede tafel, thee en muntwater vierden we Suzanne haar inbreng voor de Torteltuin. Suzanne,
we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: bedankt voor je inzet, gezelligheid, kennis en kracht!
Bewonderenswaardig met hoeveel doorzettingsvermogen, creativiteit en relativeringsvermogen jij je
wekelijks hebt ingezet in de tuin. Ga lekker genieten bij ‘t Keetje met onze bon en we zien of horen je
graag nog eens terug in ons prachtige groen! Bedankt!
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ZOMERFEEST

Wat heeft de oudervereniging een geweldig Zomerfeest neergezet! Met spelletjes, heel veel lekkere
hapjes en drankjes, schmink, knutsel en een enorme stapel geweldige prijzen! Heel tof was ook de
Heel Ponto Bakt, daar was goed gehoor aan gegeven. Loek Stam (musicalvrijwilliger) en juf Marieke
zaten in de jury en hebben alle suikersensaties in een scoreformulier proberen te beoordelen. Er was
tijdens het Zomerfeest niet genoeg tijd meer om de uitslag mede te delen en daarbij was het lang
onduidelijk wie de Masterchef van dit Zomerfeest was! Maar nu weten we het! Dave uit groep 8 heeft
de tweede prijs gewonnen met zijn heerlijke kaneelbroodjes. En de eerste prijs gaat naar …Marly, de
moeder van Joey en Daan! Zij bakte een prachtige en heerlijke bloementaart. Gefeliciteerd, Marly!
En wat is nu de opbrengst van het Zomerfeest?! € 1201,- ! Super! OV, bedankt voor de organisatie!

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

7 juli 2022
OPENING VAN ‘T HERDERTJE

Sinds 9 mei is ‘t Herdertje De Pontonnier geopend. Wat hebben we een
mooie start gehad! De kinderen die nu al van onze opvang gebruik maken,
genieten van de mooie ruimte en de gezelligheid op onze groep. De
kinderen van de Spelenderwijs starten de dag in de kring en daarbij leren
ze op een speelse manier in het schoolritme te komen. Er worden liedjes
gezongen, boekjes voorgelezen en er is ruimte voor ontdekking van
verschillende materialen. Door samen buiten te spelen met de kleuters is
de overgang naar school op een speelse manier gestart. Ook op de Bso
genieten we volop van de eenheid met de school. We sluiten aan bij het
thema in de klas en dat kan bij ons op de Bso verder ontdekt worden.
Het is mooi om te zien hoe de kinderen hun plekje al gevonden hebben.
Mocht u nog interesse hebben in een van onze opvangen vormen kunt u
altijd even contact opnemen met onze planning: 0229-248745.
Caressa en Marleen
MAD SCIENCE

Mad Science komt weer op De Pontonnier met te gekke nieuwe lessen! Na een
knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op vrijdag 2
september 2022, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt
is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op vrijdag om 14:30, vanaf 16-9-2022. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. In elke les staat een nieuw thema centraal
en worden de wetenschap en techniek die daarachter zitten uitgelegd. Uiteraard gaat
ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat
de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van
start. Inschrijven kan t/m 8-9-2022. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
REMINDER: BERICHT VAN STICHTING NETWERK: DOE JE MEE AAN DE VAKANTIESPELEN?
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